
ၶ  ေႃႈပ ိုၼ် ၢဝ််ႇ ၸိုမ််းတူင််ႇဝူင််းၵူၼ််းတ ်း 

ဝၼ််းထ  21/1/2020 

တပႅ််း 4 တပႅ််း- ငဝ််းတူင််ႉမ  ်ႇ ပ ိုတ််ႇၽ ူၺၼ်ၼ တၢင််းမ ူၵေ်ႃႈမ  ေႃႈသ ိုၵ််းမၢၼေ်ႃႈ “ၽွင််းၽဵဝေ်ႃႈလၢင််ႉ ပ ိုၼ််ႉတ ေႃႈ” ၼ  ်းမ ူင််းတ ်း 

မ ူဝ်ေႃႈၼ ်ႉ ၸိုမ််းတူင််ႇဝူင််းၵူၼ််းတ ်း လ ေႃႈပ ိုတ််ႇၼၼ ငဝ််းတူင််ႉမ  ်ႇ တႅပ််း 4 တႅပ််း ဢၼ်လ ေႃႈၵဵပ််းႁွမ်ဝ ်ႉ တၢင််းမ ူၵ်ေႃႈလ ူင််း သ ိုၵ််းမၢၼ်ေႃႈ ၽွင််း “ပ ိုတ််ႇၼ ေႃႈသ ိုၵ််း 

ၽဵဝ်ေႃႈလၢင််ႉပ ိုၼ််ႉတ ေႃႈ” ၼ  ်းမ ူင််းတ ်း မ ူဝ်ေႃႈပူၼ််ႉမ ်း။ 

မ ူဝ်ေႃႈဝၼ််းထ  11/12/2019 ၼၢင််းဢွင််ႇသၢၼ််းသိုၵ  ်ႇ ၽူေႃႈၵ ူဝ််းၵိုမ်ၸ ိုင်ေႃႈမ ူင််းမၢၼ်ေႃႈ လၢတ်ေႃႈၼ ႄႉၵင်ေႃႈ ပၼ်သ ိုၵ််းမၢၼ်ေႃႈ ဢၼ်  ေႃႈ  ႅမ ် ူဝ််း ၵူၼ််း 

တ ေႃႈလိုမ််းလူင် ၽ ်ႇပဵၼ်ထမ််း/တတ ်း ၸၢတ်ေႃႈၸ ိုင်ေႃႈလိုမ်ေႃႈၾ ႄႉ International Court of Justice (ICJ) ဝ ေႃႈ “သ ိုၵ််းမၢၼ်ေႃႈ ၵူၺ််းၽဵဝ်ေႃႈ 

လၢင််ႉပ ိုၼ််ႉတ ေႃႈ” ဢၼ်ယ ူင််း ၸူ်းၵူၼ််းလိုၵ််ႉၽ ိုၼ််ႉ ဢမ််ႇၼၼ် ၵူၼ််းၶၵ ်ႇၵၼ်  ်ႉ  ဝ်ၵူၺ််း ၼ ယဝ််ႉ။ 

ငဝ််းတူင််ႉဢၼ်ၼ ်ႉ ၼၼတ ေႃႈပွင််ႇပ ူင်ပဵၼ်ၼတ်ႉလွင်ေႃႈ “ၽဵဝ်ေႃႈလၢင််ႉပ ိုၼ််ႉတ ေႃႈ” ဢၼ်ၵူၼ််းမ ူင််းတ ်း လ ေႃႈႁူပ််ႉ ထူပ််းၺ ်း- လွငေ်ႃႈၽဵဝ်ေႃႈ လၢင််ႉ 

ပ ိုၼ််ႉတ ေႃႈႁုၵ််း  ်ႉမ ူၵ်ေႃႈလ ူင််း ဢၼ်လ ေႃႈၸ ိုဝ်ေႃႈလ ိုဝ််းဝ ေႃႈ “ၵၢၼ်ပ ိုတ််ႇၼ ေႃႈသ ိုၵ််းတႅပ််း 4 တႅပ််း” ဢၼ်  ဵတ််းႁ်ေႃႈမ ်းလိုသိုမ််းယ  ်ႇလူင်လၢငၼ်လေႃႈ  တဵ််းႁ်ေႃႈ ၢမ််း 

ႁိူၼ််းၶယ်းတ ေႃႈယူ်ႇတၼ််းသဝ််းၵ ၢင်ေႃႈ  ၢင် ၼ  ်းမ ူင််းတ ်း ၼၼ််ႉယဝ််ႉ။ 

ၼ  ်းငဝ််းတူင််ႉ (ဝ ်းၻ ်းဢူဝ််း) ဢၼ်ၼ ်ႉ ၽူေႃႈယၢမ်ေႃႈၺ ်းသ ိုၵ််းမၢၼ်ေႃႈၶပ ႄႉထိုပ််ႉ၊   ၸ   ၼလေႃႈၽူေႃႈၸ ူဝ််း ယၢမ်ေႃႈ ၼ် တၢမ်တ  ဝ်   ိုၼ််း  ေႃႈ ၼၼ ပ ူင ်

ပဵၼ်ၽွင််းၺ ်းသ ိုၵ််းမၢၼ်ေႃႈ  တဵ််း  ်ႉ မ ူၵ်ေႃႈလ ူင််းၶတ ်ႇၽွင််းၼၼ််ႉ ဢၼ် ဵတ််းႁ်ေႃႈမ ်းလွင်ေႃႈ တဵၵ််းလ ိုပ်ေႃႈၶ  ေႃႈၵူၼ််းမ ူင််း  ်ႉပ ေႃႈ 1,800 ဝၢၼ်ေႃႈ၊ ၼ  ်း 15 

ၶၸေႃႈဝဵင််း ႁူဝ်ၵူၼ််းမွၵ်ေႃႈ 400,000 ၼ  ်း ၸ ိုင်ေႃႈတ ်း ပွတ််းၵၢင ်ၼလေႃႈပွတ််းၸၢၼ််းၼၼ််ႉယဝ််ႉ။ ၽွင််းပ  1996 ၼလေႃႈ 1998 ၼၼ််ႉ ၵူၼ််းမ ူင််းတ ်း 

1,000 ပ ၺ ်း  ေႃႈတ ၼလေႃႈ တ ေႃႈၶဢ်ႇသိုတ််း ၼၢင််းယ င််း 625 ၶၵ ႄႉၺ ်း သ ိုၵ််းမၢၼ်ေႃႈ ၵၼ််ႉၸၼလ်လူ ။  

ၵူၼ််းပ ေႃႈၶၽ်းမ ူဝ်ေႃႈပူၼ််ႉမ ်း 20 ပ ပ ၼၼ််ႉယင််း ပ ်ႇ တ််းပွၵ်ေႃႈ  ိုၼ််း ဝၢၼ်ေႃႈၵ ူတ််ႇမ ူင််းၼွၼ််း ၼလေႃႈလ ေႃႈ ယဵၼ််းပဵၼ် ႅင််းၵၢၼ်ယၢၼ်မ ူင််း ၶတ ်ႇသူေႃႈ 

 ဵတ််းၵၢၼ်   လဵင််ႉတွင််ႉယ်ူႇၼ  ်းမ ငူ််းထ ်းထ ိုင်ယၢမ််းလဵဝ။် 

ၸ ်း ူမ ် ်း ၽူေႃႈ တဵ််းဢွၵ််ႇငဝ််းတူင််ႉ လၢတ်ေႃႈဝ ေႃႈ “    ေႃႈႁ်ေႃႈလိုမ်ေႃႈၾ ႄႉ  ိုၵ််းၸ  လ ေႃႈ တၢင််း  ်ႉမ ူၵ်ေႃႈလ ူင််းလူင် ဢၼ်လ ေႃႈၵ ူတ််ႇပဵၼ် ၼ  ်းမ ငူ််း တ ်းၽွင််းၼၼ််ႉ”။ 

“သင်ဝ ေႃႈဢမ််ႇဢဝ်လ ူင်ေႃႈသ ိုၵ််းမၢၼ်ေႃႈထ ိုင်လွင်ေႃႈပဵၼ်ထမ််း ၽဵင််ႇပဵင််းၸ ိုင် ၵၢၼ် ဵတ််း ၽ တ််း  ်ႉၸ ႄႉ လူငၸ် ူဝ််းၼ ်ႉ တ ိုၼ််း ၶတသ ိုပ််ႇပဵၼ်ထႅင်ေႃႈၵူၺ််း” 

ဝ ေႃႈၼ ။ 

ငဝ််းတူင််ႉၼၼ််ႉ ဝ်ေႃႈတၺူ််းလ ေႃႈတ ေႃႈၼ ေႃႈ (Link) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=83L9KzklEgs English sub 

https://www.youtube.com/watch?v=AarIjGTJ3w4 Burmese sub 

 

ၵပ််းသ ိုပ််ႇတွငေ်ႃႈထၢမ ်

ၸ ်းလႅင််း  +66 86-188-9827 

ၼၢင််းၸၢမ်တွင််း  +66 81-603-6655 

ၸ ်းၶ  သႅင ်  +66 94-728-6696 

https://www.youtube.com/watch?v=83L9KzklEgs
https://www.youtube.com/watch?v=AarIjGTJ3w4

